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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.030.2020.RB o

projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w 

Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytanie1: 

W nawiązaniu do rozmowy z Panem Leszkiem Wojdyłą uprzejm

lokalnej odnośnie zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. 

Studenckiej 17 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwp

będzie określenie zakresu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż.

dane będą Państwu niezbędne do odbycia wizji.

 

Odpowiedź 1: 

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwia przeprowadze

r. godz. 11:00. Zamawiający nie wymaga 

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  
 

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Przetarg
 
 
 

 

 

 

                                                               Katowice, dnia

UCZES

O UDZIELENIE ZAMÓWIENI

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ III 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.Opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w 

do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” 

 dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

ekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

W nawiązaniu do rozmowy z Panem Leszkiem Wojdyłą uprzejmie proszę o wyznaczenie terminu 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. 

Studenckiej 17 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej". Głównym przedmiotem wizji 

będzie określenie zakresu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Proszę również o informację jakie 

dane będą Państwu niezbędne do odbycia wizji. 

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej i ustala jej termin na dzień 04.01.2021

nie wymaga danych niezbędnych do odbycia wizji lokalnej.  

SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

Komisji Przetargowej:                        Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Katowice, dnia 28.12.2020 r. 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.030.2020.RB 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w 

dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

ekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

ie proszę o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 2 przy ul. 

Głównym przedmiotem wizji 

Proszę również o informację jakie 

nie wizji lokalnej i ustala jej termin na dzień 04.01.2021 

SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

Przewodniczący Komisji Przetargowej: 
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